
WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

UCZNIÓW oraz WARUNKI I TRYB OTRZYMANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

w XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

im. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KRAKOWIE 

  
 

Podstawa prawna: 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami Dz. U.2019 poz. 1481 

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami Dz. U.2019 poz. 1148 

Rozporządzenie  Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. 2019 poz.373 

Statut XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie 
 

 

I. WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania:  

  

1. Na  stopień dopuszczający uczeń powinien opanować treści nauczania ustalone w podstawie programowej, 

które są konieczne (tj. łatwe, najistotniejsze, oraz najbardziej użyteczne) aby mógł kontynuować naukę, tzn.: 
 

a) posługuje się bardzo ograniczonym zasobem słownictwa w zakresie tematycznym podanym                        

 w podstawie  programowej, 

b) wykorzystuje proste struktury gramatyczne, 

c) popełnia bardzo liczne błędy, często poważnie zakłócające komunikację, 

d) często ma problemy z wykonaniem poleceń do prostych zadań w zakresie różnych sprawności 

 językowych: rozumienie ze słuchu/rozumienie tekstu pisanego/wypowiedź ustna i prace pisemne, 
  

2. Na stopień dostateczny uczeń powinien opanować treści nauczania ustalone w podstawie programowej, 

oraz wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań, problemów                              

z wykorzystaniem dostępu do różnych źródeł informacji, tzn.: 

 

a) posługuje się ograniczonym zasobem słownictwa w zakresie tematycznym podanym w podstawie 

 programowej, 
b) posługuje się różnorodnymi choć dość prostymi strukturami gramatycznymi , 

c) popełnia liczne błędy często zakłócające komunikację, 

d) czasami ma problemy z wykonaniem poleceń do prostych zadań w zakresie różnych sprawności 

 językowych: rozumienie ze słuchu/rozumienie tekstu pisanego/wypowiedź ustna i prace pisemne, 
  

3. Na stopień dobry uczeń powinien opanować treści nauczania ustalone w podstawie programowej, oraz 

wykorzystać posiadane wiadomości podczas samodzielnego wykonywania typowych zadań i rozwiązywania 

problemów, tzn.: 

 

a) posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem słownictwa w zakresie tematycznym podanym                             

 w podstawie programowej, 
b) sprawnie, choć nie zawsze precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią, 
c) sprawnie posługuje się różnorodnymi strukturami gramatycznymi, 
d) popełnia nieliczne błędy, czasami nieznacznie zakłócające komunikację,  
e) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania w zakresie różnych sprawności językowych: rozumienie ze 

 słuchu/rozumienie tekstu pisanego/wypowiedź ustna i prace pisemne, 
 

4. Na stopień bardzo dobry uczeń powinien opanować treści nauczania ustalone w podstawie 

 programowej, oraz rozwiązywać problemy w sposób samodzielny i twórczy, tzn.: 

 

a)  posługuje się bogatym zasobem słownictwa w zakresie tematycznym podanym w podstawie 
 programowej 

b)  biegle posługuje się różnorodnymi strukturami gramatycznymi, 

c)   nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia bardzo nieliczne błędy niezakłócające komunikacji, 

d)  samodzielnie rozwiązuje zarówno typowe jak i trudniejsze, bardziej złożone zadania  w zakresie  różnych 

 sprawności językowych: rozumienie ze słuchu/rozumienie tekstu pisanego/wypowiedź ustna i prace 

 pisemne, 

 

 5. Na stopień celujący uczeń spełnia wszystkie kryteria na stopień bardzo dobry. A ponadto: 

 

a)  wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, np. wykonuje dodatkowe, nieobowiązkowe  zadania, 

b)  samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy i konsekwentnie dąży do rozwiązania problemu, 
c)  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

c)  bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, odnosząc w nich sukcesy. 



    

 Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb 

 rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

 Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

 edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego stanowią Załącznik 2 

 
II. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

  

Do sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wykorzystuje się: 

 

- pisemne prace kontrolne 

a) Zapowiadane, co najmniej tydzień wcześniej,  

b) Mogą zawierać dodatkowe zadania na celujący, 

c) Czas trwania od 45 do 90 minut, 

d) Pisemne prace kontrolne są obowiązkowe, jeżeli uczeń nie może jej napisać w wyznaczonym terminie, 

 wówczas  w miejsce oceny wpisuje się symbol „0”. Uczeń zobowiązany jest do jej napisania w terminie 

 wyznaczonym przez nauczyciela jako termin poprawy. Jeśli uczeń nie przystąpi do pisania pisemnej pracy 

 kontrolnej w terminie poprawy, wówczas musi ją napisać niezwłocznie po powrocie do szkoły,  

e) Nauczyciel oddaje uczniom sprawdzone pisemne prace kontrolne w terminie do dwóch tygodni (z wyjątkiem 

 sytuacji, gdy jest nieobecny w szkole np. z powodu choroby, wyjazdu służbowego itp.), 

g) Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu tylko raz, w terminie ustalonym przez 

 nauczyciela, nie późnej jednak, niż w terminie dwutygodniowym od momentu otrzymania poprawionego 

 sprawdzianu (z wyjątkiem  sytuacji, gdy uczeń jest nieobecny w szkole np.: z powodu choroby itp. W takim 

 przypadku termin jest ustalany indywidualnie pomiędzy nauczycielem, a uczniem), 

h) Uczeń może być pozbawiony przywileju poprawienia oceny, np. gdy stwierdzi się nieuczciwość ucznia 

 (ściąganie). 

i) Do dziennika wpisuje się ocenę poprawioną obok oceny poprzednio otrzymanej – ocena niedostateczna nie 

 zostaje anulowana. 

  

-  krótkie pisemne prace kontrolne 

a) Obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji lub daną jednostkę metodyczną 

b) Nie muszą być zapowiadane, 

c) Czas trwania od 5 do 20 minut.  

 

- prace pisemne i pisemne prace klasowe (pisane podczas lekcji) - prace pisemne w formie listów/emaili 

prywatnych, wpisów na blogu lub forum internetowym, listów formalnych, rozprawek, artykułów, etc.                   

a więc różnych form wymaganych na pisemnym egzaminie maturalnym czy w życiu codziennym) 

 

- zadania badające sprawności językowe (słuchanie, czytanie, znajomość środków leksykalno-

gramatycznych, wypowiedź pisemna)  

 

- odpowiedzi ustne 

 

- rozmowy typu maturalnego symulujące ustny egzamin maturalny (w klasach maturalnych) 

 

- Zadania domowe z dokładnym terminem oddania. Po upływie tego terminu nauczyciel ma prawo postawić 

ocenę niedostateczną za brak pracy, którą to ocenę uczeń może poprawić w terminie i na zasadach 

wyznaczonych przez nauczyciela. Jeżeli tego nie zrobi, ocena niedostateczna zostaje utrzymana. 

 

- praca ucznia za zajęciach 

 

- matura próbna w klasie programowo najwyższej 

 

- prace dodatkowe np. projekty na zadany przez nauczyciela temat 

Uczeń może zgłosić się do odpowiedzi, bądź też wykazać się aktywnością przygotowując np. referat lub 

projekt na skonsultowany z nauczycielem temat i zaprezentować go ustnie na forum klasy.  

 

Oceniane są też wszelkie prace dodatkowe np. udział w konkursach, olimpiadach czy zdobycie przez 

ucznia któregoś spośród certyfikatów językowych. 

 
 Uczeń w uzasadnionych przypadkach może zgłosić, że jest nieprzygotowany do lekcji na zasadach  

 ustalonych  z nauczycielem na pierwszej lekcji. 

 

 



Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego związane z możliwością wystąpienia konieczności kształcenia na odległość  
zostały opisane w załączniku 1 w oparciu o ministerialne wytyczne zamieszczone w dokumencie pod nazwą: 

DOBRE PRAKTYKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY 

w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19  

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, sierpień 2020r. 

 

  
III.  WARUNKI I TRYB OTRZYMANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY 

 KLASYFIKACYJNEJ  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

               

Warunki te i tryb postępowania reguluje § 60 Statutu XIII LO w Krakowie: 

 

1.Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

    edukacyjnych. 

2.O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej może się ubiegać uczeń, który:  

 1) pracuje rzetelnie (przystępuje do sprawdzianów w pierwszym terminie), uczęszcza do szkoły (ma minimum  

 80% -ową frekwencję na zajęciach edukacyjnych) i jego praca na lekcji nie budzi zastrzeżeń; 
 2) stosuje się do wymagań nauczyciela;3)nie został ukarany karą statutową. 

 

3.Nauczyciel może odstąpić od wymogów zawartych w ust. 2w przypadku, gdy nieobecności ucznia wynikają z przyczyn   

   od niego niezależnych (przewlekła choroba, zdarzenia losowe). 

 

4.Uczeń może ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych   

    w następującym trybie:  

 1) następnego dnia po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice 

 zwracają się do nauczyciela z pisemną prośbą o ustalenie wyższej oceny rocznej niż przewidywana; 

 2) jeśli uczeń spełnia warunki wymienione w ust. 2, nauczyciel ustala zakres materiału oraz sposób i formę 

 dodatkowego sprawdzenia jego wiadomości i umiejętności; 

 3) sprawdzian wiadomości i umiejętności, o których mowa w ust. 4 pkt2 nauczyciel przeprowadza następnego dnia po 
 złożeniu przez ucznia podania.  

 

5.O doborze zadań i ćwiczeń, o których mowa w ust. 4pkt2decyduje nauczyciel stosownie do wymagań edukacyjnych, o których  

    mowa § 51 ust. 6 pkt1. 

 

6.W wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczeń może otrzymać wnioskowaną ocenę lub zachować ocenę przewidywaną. 

    W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu ocena nie może być obniżona. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna,    

     z zastrzeżeniem ust 15.7.Dokumentacja z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności, o którym  mowa     

     w ust. 4pkt2znajduje się u nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.   
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